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“De ki: Ben yaptığım tebliğ vazifesine kar-
şılık sizden bir ücret istemiyorum, ancak 
aramızdaki akrabalığa riayet ederek bana 
iyi muamele etmenizi ve akrabalarıma mu-
habbet beslemenizi istiyorum.” (Şûrâ, 23)

 Rasûlullah r şöyle buyurmuştur:

“Ehl-i Beyt’im sizin içinizde, Hz. Nûh’un gemisi mesâbe-
sindedir. Kim ona binerse kurtulur, kim de ona arkasını 
dönerse boğulur.” (Hâkim, II, 373/3312)

“Allâh Teâlâ’yı, sizi nîmetleriyle perverde kıldığı için se vin. 
Be ni, Allâh’ı sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beyt’ i mi de be ni 
sevdiğiniz için sevin!” (Tirmizî, Menâkıb, 31/3789)

Hz. Ebû Bekir t şöyle derdi:

“Vallahi Rasûlullah r Efendimiz’in yakınlarını kollamak benim 
için kendi yakınlarımı koruyup gö zet mek ten daha sevimlidir.” 
(Buhârî, Ashâbu’n-Nebî, 12 Meğâzî, 14)

Yine Hz. Ebû Bekir t şöyle demiştir:

 “Muhammed r’i Ehl-i Beyt’i içinde muhafaza ediniz, yani 
Ehl-i Beyt’i hakkında kötü söz söylemeyiniz!” (Buhârî, Ashâbu’n-

Nebî, 12, 22)

SERİ N0: 5716101

Be
yn

el
m

ile
l s

er
î n

um
ar

as
ı:

12
40

00
 -
 3

13
 -
 2

5 
- 
5 

- 
1

12
40

00
- A

lla
h 

T
eâ

lâ
’n

ın
 in

sa
nl

ar
a 

gö
nd

er
di

ği
 1

24
.0

00
 k

üs
ur

 p
ey

ga
m

be
ri

n 
so

nu
nc

us
u.

 (A
hm

ed
, 

V
, 

26
6;

 İb
n-

i K
es

îr
, 
T

ef
sî

r,
 [N

is
â,

 1
63

]; 
H

ey
se

m
î, 

I, 
15

9)

31
3-

 A
lla

h 
T

eâ
lâ

’n
ın

 in
sa

nl
ar

a 
gö

nd
er

di
ği

 3
13

 r
as

ûl
ün

 s
on

un
cu

su
. (

İb
n-

i H
ib

bâ
n,

 S
ah

îh
, I

I, 
76

/3
61

)

25
- 

K
ur

’â
n-

ı K
er

îm
’d

e 
is

m
i g

eç
en

 2
5 

pe
yg

am
be

rd
en

 b
ir
i.

5-
 B

eş
 ü

lü
’l-

az
m

 p
ey

ga
m

be
ri
n 

bi
ri
nc

is
i. 

D
iğ

er
le

ri
 H

z.
 N

ûh
, 
İb

ra
hi

m
, 
M

us
a,

 İs
a 
u

1-
 A

lla
h’

ın
 y

ar
at

tığ
ı 
bü

tü
n 

va
rlı

kl
ar

ın
 e

n 
ha

yı
rlı

sı
 v

e 
Â

de
m

oğ
ul

la
rı
nı

n 
ef

en
di

si
. 

(M
üs

lim
, 

Fe
dâ

il,
 

3;
 A

hm
ed

, 
I, 

21
0)



6 7

Alâmât-ı Fârikası: İki kürek kemiğinin arasındaki pey-
gamberlik mührü ve gittiği her yerde üzerindeki bir 
bulutun onu gölgelemesi.

Vasıfları:
Yüz Rengi: Gül gibi pembemsi beyaz, nûrânî ve par-

lak.

Göz Rengi: Siyah

Saç Rengi: Siyah

Uzunluk: Uzuna yakın orta boylu, yaratılışı fevkalâde 
dengeli olup mütenâsip bir vücûda sâhip.

Ebesinin İsmi: Şifâ bint-i Avf (Ümmü Abdurrahmân)

Dadısı: Ümmü Eymen

Süt Anneleri: Süveybe el-Eslemiyye (Ebû Leheb’in âzâtlı 
câriyesi), Halîme bint-i Ebî Züeyb es-Sa’diyye.

Süt Kardeşleri:
1. Süveybe’den: Abdullah bin Cahş, Hamza bin Abdül-

muttalib, Ebû Seleme bin Abdülesed, Mesrûh bin 
Süveybe.

2. Halîme’den: Halîme’nin kocası Hâris’in çocukları 
Abdullah, Üneyse, Huzâfe (Şeymâ).

ZEVC
İsim: Muhammed  r
Baba İsmi: Abdullah

Anne İsmi: Âmine

Babaannesi: Fâtıma bint-i Ömer el-Mahzûmiyye 

Anneannesi: Berre

Doğum Yeri ve Tarihi: Mekke-i Mükerreme - Safâ 
Tepesi yakınları - Ebû Tâlib Mahallesi (Doğduğu 
yerde şu anda Mekke Kütüphânesi mevcuttur.)

 H.Ö 12 Rebiulevvel 53 Pazartesi / 20 Nisan 571 M.

Bi’set Yeri ve Tarihi: Mekke-i Mükerreme - Hirâ Ma-
ğarası, H.Ö 27 Ramazan 13.

Vefât Yeri ve Tarihi: Medine-i Münevvere H. 12 Re-
biulevvel 11 Pazartesi / M. 6 Haziran 632. 

Cinsiyeti: Erkeklerin efendisi.

Dini: Müslümanların efendisi.

Adres: Mekke-i Mükerreme, sonra Medine-i Münev-
vere - Mescid-i Nebevî.

Meslek: Koyun çobanlığı, sonra 40 yaşına kadar ti-
caret, sonra da müslümanların en hayırlısı ve pey-
gamberlerin sonuncusu.

İşinin Tabiatı: Bütün âlemlere rahmet ve bütün insan-
lara peygamber.
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Dayılar: 

Abdyağûs, Ubeydyağûs.

Uyruğu: 

Müslüman, Arap, Kureyşli.

Medine Sicil Emîni:

Mes’ul Memur: Huzeyfe bin Yemân

Mühür:

Rasûlullah r Efendimiz’in hükümdarlara gönderdiği 
mektupların mühürlendiği mühr-i şerîf.

Mühür Vazifelisi: 

Muaykîb bin Ebî Fâtıma.

Hanımlar: 

Hatîce bint-i Huveylid, Sevde bint-i Zem‘a, Âişe bint-i 
Ebû Bekir, Hafsa bint-i Ömer, Zeyneb bint-i Huzeyme, 
Ümmü Seleme (Hind bint-i Huzeyfe), Zeyneb bint-i 
Cahş, Cüveyriye bint-i Hâris, Safiyye bint-i Huyey, 
Ümmü Habîbe (Remle bint-i Ebû Süfyan), Meymûne 
bint-i Hâris, Mâriye bint-i Şem‘ûn.

Çocuklar: 

1. Erkekler: Kâsım, Abdullah (Tayyib ve Tâhir), İbra-
him.

2. Kızlar: Zeyneb, Rukıye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma.

Torunlar:

1.  Erkekler: Ali, Abdullah, Hasan, Hüseyin, Muhsin.

2. Kızlar: Ümâme, Ümmü Gülsüm, Zeyneb.

Amcalar: 

Zübeyr (Ebû Tâhir), Ebû Tâlib, Abbâs, Dırâr, Hamza, 
Mukavvim, Hacl, Hâris, Ebû Leheb, Gaydak, Abdül-
kâbe, Kusem.

Halalar: 

Ümmü Hakîm el-Beydâ, Âtike, Ümeyme, Ervâ, Berre, 
Safiyye.
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Hatice binti Huveylid

Zevceleri

Sevde bint-i Zem‘a

Âişe bint-i Ebû Bekir Sıddîk

Hafsa bint-i Ömer bin Hattâb

Zeyneb bint-i Huzeyme

Hind bint-i Huzeyfe

Zeyneb bint-i Cahş

Cüveyriye bint-i Hâris

Safiyye bint-i Huyey

Remle bint-i Ebû Süfyân

Meymûne bint-i Hâris

Mâriye bint-i Şem‘ûn

Çocukları

Erkekler Kızlar

Hz. Zeyneb

Hz. Rukiye

Hz. Ümmü Gülsüm

Hz. Fâtıma

Ali
Ümâme

Abdullah

Hz. Hasan

Hz. Hüseyin
Hz. Muhassin
Hz. Ümmü Gülsüm
Hz. Zeyneb

Hz. Kâsım

Hz. İbrahim

Hz. Abdullah 
(Tayyib veya Tâhir) Kocası Ebü’l-

Âs bin Rebî‘ t

Kocası Hz. Ali bin 
Ebû Tâlib t

İlk nişanlısı Utbe bin Ebû Leheb. 
Kocası Osmân bin Affân t

İlk nişanlısı Uteybe bin Ebû 
Leheb. Kocası Osmân bin Affân t

Âile Şeceresi Rasûlullah r Efendimiz’in 
Mekke’deki Evi
İkâmet müddeti: 27 sene

Hz. Hatice’nin ticaret için kullandığı mekân

Peygamber 
Efendimiz’in 

Odası

Peygamber 
Efendimiz’in 

namaz 
kıldığı yer

Üstü Açık 
Avlu

4 m

7,5 m

3 m

6 m
4 m

2 m2 m

2 m

3 m

Heyetlerin 
kabul 

edildiği 
mekân

Hz. Fâtıma’nın 
doğduğu yer

Kapı
Rasûlullah r 
Efendimiz’in 
evini açıkla-
yan plan

Rasûlullah r Efendimiz’in Mekke-i Mükerreme’deki  
evinin umûmî görünüşü
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ZEVCE

İsim: Hatice c
Baba İsmi: Huveylid bin Esed.

Anne İsmi: Fâtıma bint-i Zâide.

Doğum Târihi: H.Ö 68.

Evlendiği Yer ve Tarih: Mekke-i Mükerreme H.Ö 28.

Mihri: 20 genç deve.

Evlilik Müddeti: 25 sene.

Vefat Yeri ve Târihi: Mekke-i Mükerreme, Bîsetin 
10. senesi (Hüzün Senesi), H.Ö 3.

Muhammed Mustafa r’den olan Evlatları: Zeyneb, 
Kâsım, Rukıye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma, Abdullah 
(Tayyib ve Tâhir).

Önceki Kocası: Daha evvel iki defa evlenmişti:

1.  Ebû Hâle Nebbaş bin Zürâre et-Temîmî. Bundan 
iki çocuğu oldu: Hind ve Hâle, ikisi de müslüman 
oldular.

2.  Atîk bin Âbid el-Mahzûmî. Bundan da Hind ismin-
de bir kızı oldu. Bu da İslâm’a girdi.

Rasûlullah r Efendimiz’in evi

Heyetlerin kabul edildiği mekan
Hz. Fatıma’nın doğduğu mekan

Rasûlullah r Efendimiz’in odasının girişi

Peygamber Efendimiz’in namaz kıldığı yerHeyetlerin kabul edildiği odadaki mihrab
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ZEVCE

İsim: Sevde c el-Âmiriyye 

Baba İsmi: Zem‘a bint-i Kays.

Anne İsmi: Şümûs bint-i Kays

Doğum Yeri ve Târihi: Mekke-i Mükerreme H.Ö. 68.

Evlendiği Yer ve Tarih: Mekke-i Mükerreme H.Ö. 3.

Mihri: ???

Evlilik Müddeti: 14 sene.

Evlenme Sebebi: Rasûlullah r, Hz. Hatîce’nin vefa-
tından sonra evlatlarına bakması için onunla evlendi. 
Yaşlı bir hanımdı.

Vefat Yeri ve Târihi: Medine-i Münevere, Hz. Ömer’in 
hilâfetinin sonlarında Şevvâl ayında.

Muhammed Mustafa r’den olan Evlatları: Yok.

Önceki Kocası:
Sekrân bin Amr. Onunla birlikte Habeşistan’a hicret 
etmişti, Sekrân t orada vefât etti. Ondan 5 evlâdı 
vardır.

Alâmât-ı Fârikası:
1.  Hz. Hatîce’den sonra Rasûlullah r ile ilk evlenen 

hanımdır. Bir gün Peygamber E fen di miz’ e:

 “Yâ Rasûlallah! Benim dünyalık bir arzum yok, an-

Alâmât-ı Fârikası:

1.  İslâm’a ilk giren ve onu canı ve malıyla destekleyen 
kişidir.

2.  Rasûlullah r onun hakkında şöyle buyurmuştur: 

 “Zamanının en hayırlı kadını Meryem idi. Bu 
zamanın en hayırlı kadını da Hatice’dir. (Buhârî, 

Menâkıbu’l-Ensâr, 20, Enbiyâ, 45; Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 

69)

3.  Rasûlullah r, onu, vefâtından sonra bile, bütün 
hanımlarına üstün tutardı. Rasûlullah r, Hatîce 
hayattayken başka bir kadınla evlenmemiştir.

!
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ZEVCE

İsim: Âie c
Baba İsmi: Ebû Bekir es-Sıddîk.

Anne İsmi: Ümmü Rûmân Zeyneb bint-i Abdi Deh-
mân.

Doğum Târihi: H.Ö. 9.

Evlendiği Yer ve Tarih: Medîne-i Münevvere, H. 1.

Mihri: 400 dirhem.

Evlilik Müddeti: 11 sene.

Evlilik Sebebi: Peygamber Efendimiz’in bekar olarak 
evlendiği tek hanımıdır. Rasûlullah r, en büyük yar-
dımcısı olan Hz. Ebû Bekir ile aralarındaki bağı kuv-
vetlendirmek ve dini kadınlara öğretmek için Hz. Âile 
ile evlenmiştir.

Hz. Âişe genç ve zekî olduğu için Rasûlullah r ’ den 
öğrendiği dînî hükümleri kadınlara aktarıyordu. Hatta 
onun ilminden ashâb-ı kiramın erkekleri bile istifade 
ediyordu. Nitekim Ebû Mûsâ t şöyle demiştir: 

“Rivâyet edilen herhangi bir hadîste bir müşkilât gö-
rürsek onu Âişe’ye sorardık. Mutlakâ onda bunun bir 
açıklamasını bulurduk.” (Tirmizî, Menâkıb, 62) 

Vefat Yeri ve Târihi: Medîne-i Münevvere, H. 58, 
Ramazan.

cak kıyâmet günü senin hanımların arasında haşre-
dilip onlara verilecek sevabın bana da verilmesini 
istiyorum” demişti. (Abdürrazzâk, Musannef, VI, 238)

2.  Bazen Efendimiz’i güzel nükteleriyle tebessüm etti-
rirdi. Bir defasında:

 “Yâ Rasûlallah! Bu gece arkanızda namaz kıldım, o 
kadar uzun bir rükû yaptınız ki, kan damlamasından 
korkarak burnumu tuttum” demişti de Rasûlullah 
r onun bu sözlerine tebessüm etmişti. (İbn-i Sa‘d, 

VIII, 54)

3.  Hz. Sevde’nin en mühim vasıflarından biri, cömertlik 
ve âlicenaplık idi. Esasen Rasûl-i Ekrem Efendimiz ile 
çok görüşen insanların elde ettiği vasıflardan biri de 
budur. Bu sebeple Peygamber Efendimiz’in hanım-
ları da herkesten fazla bu vasıfları kazanıyorlardı. Bir 
gün Hz. Ömer, Hz. Sevde’ye bir kese göndermişti. 
Hz. Sevde kesenin içinde ne olduğunu sordu. Para 
bulunduğunu öğrenince bu paranın derhal fukaraya 
dağıtılmasını emretti.1

4.  Hz. Sevde’nin sıfatlarından biri de itaat ve tesli-
miyet idi. Kendisi bu sahada bütün ezvâc-ı tâhirâtı 
geçiyordu.

1.  Mevlânâ Şiblî, Asr-ı Saadet, trc. Ömer Rızâ Doğrul, İstanbul 
1974, II, 140. 
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ZEVCE

İsim: Hafsa c
Baba İsmi: Ömer bin Hattâb.

Anne İsmi: Zeyneb bint-i Maz‘ûn.

Doğum Yeri ve Târihi: Mekke-i Mükerreme, H.Ö. 18.

Evlendiği Yer ve Tarih: Medîne-i Münevvere, H. 3.

Mihri: ???

Evlilik Müddeti: 8 sene.

Evlilik Sebebi: Rasûlullah r, ikinci büyük yardımcısı 
olan Hz. Ömer ile aralarındaki bağı kuvvetlendirmek 
ve Uhud’da şehîd edilen sahâbîsinin emânetine sahip 
çıkmak için onunla evlendi.

Vefat Yeri ve Târihi: Medîne-i Münevvere, H. 41.

Muhammed Mustafa r’den olan Evlatları: Yok.

Önceki Kocası: Huneys bin Huzâfe es-Sehmî. Uhud’da 
şehîd edildi.

Alâmât-ı Fârikası: Edîb bir hanım idi, yazı yazmasını 
bilirdi. Hz. Ebû Bekir zamanında cem edilen ilk Mus-
haf-ı Şerîf, onun odasında muhafaza edilmişti.

Muhammed Mustafa r’den olan Evlatları: Yok.

Alâmât-ı Fârikası:
1.  Meşhur İfk Hâdise’sinden sonra Hz. Âişe’nin temiz 

ve pâk olduğuna dâir vahy-i ilâhî nâzil olmuştur.

2.  Rasûlullah r şöyle buyurmuştur:

 “Âişe’nin kadınlara üstünlüğü, tiridin diğer yiye-
ceklere üstünlüğü gibidir.” (Buhârî, Fadâilü’l-ashâb, 30; 

Enbiya, 45)

3.  Rasûlullah r ona, kardeşi Esmâ’nın oğlu Abdullah 
bin Zübeyr’e nisbetle “Ümmü Abdullah” diye künye 
verdi.

!



20 21

Alâmât-ı Fârikası:

Çok iyilik ve hayır yapar, bol bol sadaka verir, yoksulları 
doyurmayı çok severdi. Bu sebeple Ümmü’l-Mesâkîn/
Yoksulların Annesi lakâbıyla meşhur olmuştu.

Ayrıca o, Efendimiz ile daha sonra evlenen mü’minlerin 
annesi Meymûne bint-i Hâris c ile anne bir kardeş idi. 
Hz. Zeyneb H. 4. senesinde vefat etmiş, Peygamber 
Efendimiz, H. 7. senesinde Meymûne vâlidemizle ev-
lenmiştir.

!

ZEVCE

İsim: Zeyneb c
Baba İsmi: Huzeyme bin Hâris bin Abdullah.

Anne İsmi: Hind bint-i Avf.

Doğum Yeri ve Târihi: Mekke-i Mükerreme, H.Ö. 26.

Evlendiği Yer ve Tarih: Medîne-i Münevvere, H. 3, 
Ramazan.

Mihri: 400 dirhem.

Evlilik Müddeti: 8 ay.

Evlilik Sebebi:

Rasûlullah r, Uhud’da şehîd olan süt kardeşi Abdul-
lah bin Cahş’ın emânetlerine sahip çıkmak ve onlara 
bakmak için Zeyneb vâlidemizle evlenmiştir.

Vefat Yeri ve Târihi: Medîne-i Münevvere, H. 4, Re-
bîülâhir.

Muhammed Mustafa r’den olan Evlatları: Yok.

Önceki Kocası:

Abdullah bin Cahş. Rasûlullah Efendimiz’in süt kardeşi 
idi, Uhud’da şehîd oldu.
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Muhammed Mustafa r’den olan Evlatları: Yok.

Önceki Kocası: Ebû Seleme Abdullah bin Abdüle-
sed. Peygamber Efendimiz’in süt kardeşi ve halası 
Berre’nin oğlu idi. Ümmü Seleme, onunla birlikte önce 
Habeşistan’a, sonra da Medîne’ye hicret etti. Ondan 
dört çocuğu oldu.

Alâmât-ı Fârikası:

1. Habeşistan’a hicret eden ilk kadındır.

2. Medîne’ye Hevdec üzerinde ilk giren kişidir.

3. Cemâl sahibi, ilmî ve aklî üstünlüğe sahip bir hanım 
idi. Peygamber Efendimiz’in Hudeybiye’de kendisiy-
le istişarede bulunması meşhurdur. Onun görüşü, 
müslümanlara kurtuluş getirmiştir.

4. Hâlid bin Velid’in amcasının kızı, Ammar bin Yâsir’in 
süt kardeşidir.

!

ZEVCE

İsim: Hind  c Ümmü Seleme el-Mahzûmiyye

Baba İsmi: Ebû Ümeyye Huzeyfe bin Muğîre.

Anne İsmi: Âtike bint-i Âmir.

Doğum Yeri ve Târihi: Mekke-i Mükerreme, H.Ö. 30.

Evlendiği Yer ve Tarih: Medîne-i Münevvere, H. 4.

Mihri: Bazı ev eşyaları.

Evlilik Müddeti: 7 sene.

Evlilik Sebebi: O, Arapların en cömertlerinden biri-
nin kızıydı. Babası “Zâdü’r-Râkib: Yolcuların azığı” 
lakâbıyla tanınmıştı. Kocası Ebû Seleme, Peygamber 
Efendimiz’in hem halası Berre’nin oğlu, hem de sütkar-
deşi idi. Dolayısıyla Rasûlullah r, hem onu muhafaza 
etmek, hem de evlilik yoluyla büyük bir kabile olan 
Mahzûm Oğulları ile arasındaki bağları kuvvetlendir-
mek istiyordu. Zira Araplar arasında bu tür münase-
betler çok yaygındı. 

Vefat Yeri ve Târihi: Medîne-i Münevvere, H. 61, 
Şevvâl. O, ümmühât-ı mü’minînden en son vefat eden 
validemiz idi.
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 “–Şüphesiz o «evvâh»tır” buyurdu. (Taberânî, Kebîr, XXIV, 

39)

 Evvâh, “huşû ve tazarrû ile yalvara yakara duâ eden, 
gönlü yanık” demektir.

2.  Hz. Âişe c şöyle anlatır:

 Allah Rasûlü r Efendimiz, hanımlarına:

 “–Sizin bana en çabuk ve en erken kavuşacak 
olanınız, kolu en uzun olanınızdır” buyurmuştu.

 Onlar da hangisinin kolu daha uzun diye, kollarını 
ölçerlerdi. Meğer kolu en uzun olan, Hz. Zeyneb 
imiş. Çünkü o eliyle iş yapar ve tasaddukta bulu-
nurdu. (Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 101)

3.  Yoksulları kollayıp gözetir, çokça tasaddukta bu-
lunurdu.

4.  “Benim nikâhımı Rabbim kıydı!..” diyerek Cenâb-ı 
Hakk’a şükrederdi. (Ahzâb, 37; Tirmizî, Tefsîr, 33/3213)

5.  Hz. Âişe c şöyle der:

 “Rasûlullah r, İfk Hâdisesi’ni tahkîk esnâsında 
Zeyneb bint-i Cahş’a da benimle alâkalı görüşünü 
sormuş ve:

 «–Ey Zeyneb, bu hususta ne biliyorsun, ne gör-
dün?» buyurmuş. O da:

ZEVCE

İsim: Zeyneb c, İkinci Ümmü’l-Mesâkîn  
“Ümmü’l-Hakem” diye de künyelenmiştir.

Baba İsmi: Cahş bin Riâb.

Anne İsmi: Ümeyme bint-i Abdülmuttalib. Rasûlullah 
r Efendimiz’in halasıdır.

Doğum Yeri ve Târihi: Mekke-i Mükerreme, H.Ö. 30.

Evlendiği Yer ve Tarih: Medîne-i Münevvere, H. 5.

Mihri: 400 dirhem.

Evlilik Müddeti: 6 sene.

Evlilik Sebebi:

Efendimiz’in halası Ümeyme’nin kızıdır. Pey gam be ri-
miz’in eski evlatlığı Zeyd bin Hârise ile evli idi. Geçi-
nemeyip boşandılar. Rasûlullah r, Allah’ın emri ile, 
evlatlık âdetinin iptalini tekid için onunla evlendi.

Vefat Yeri ve Târihi: Medîne-i Münevvere, H. 20.

Muhammed Mustafa r’den olan Evlatları: Yok.

Önceki Kocası: Zeyd bin Hârise.

Alâmât-ı Fârikası:

1.  Bir gün Rasûlullah r evine girdiğinde, Zeyneb bint-i 
Cahş c namaz kılıyor ve Allah’a gönülden dua edi-
yordu. Nebî r:
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ZEVCE

İsim: Cüveyriye c
Baba İsmi: Hâris bin Ebî Dırâr.

Anne İsmi: ???.

Doğum Târihi: H.Ö. 16.

Evlendiği Tarih: H. 5, Benî Mustalik Gazvesi’nden 
sonra.

Mihri: 400 dirhem.

Evlilik Müddeti: 6 sene.

Evlilik Sebebi: Benî Mustalik kabîlesi reisi Hâris’in 
kızıdır. Müslümanlara esir düşmüştü. Efendimiz’den 
kurtuluş fidyesi husûsunda yardım istemeye geldi. Rasû-
lullah r onu, kurtuluş fidyesini vermek ile kendisiyle 
evlenmek arasında serbest bıraktı. O da Efendimiz ile 
evlenmeyi tercih etti. Bunun üzerine müslümanlar:

“Rasûlullah r Efendimiz’in akrabalarına esir muâme-
lesi yapamayız” diye diğer bütün esirleri de serbest 
bıraktılar.

Vefat Yeri ve Târihi: Medîne-i Münevvere, H. 56.

Muhammed Mustafa r’den olan Evlatları: Yok.

Önceki Kocası: Müsâfi‘ bin Safvân

Alâmât-ı Fârikası:
1. Hz. Âişe c şöyle demiştir: 

 «–Ey Allah’ın Rasûlü, kulağımı işitmediğim, gözümü 
de görmediğim şeylerden dâimâ muhâfaza ederim. 
Ben Âişe hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyo-
rum» demiş.

 Zeyneb, Rasûlullah r’in zevceleri arasında bâzı fazî-
letleri sebebiyle benimle boy ölçüşen birisiydi. (Fırsat 
elindeyken, beni gözden düşürerek Allah Rasûlü’ne 
daha yakın olmayı düşünebilirdi.) Ancak Allah, verâ 
ve dindarlığı sebebiyle, onu bu meselede müfterîler 
tarafında yer almaktan korudu.” (Buhârî, Şehâdât, 15, 
30; Müslim, Tevbe, 56)

!
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ZEVCE

İsim: Safiyye c
Baba İsmi: Huyey bin Ahtab.

Anne İsmi: Berre bint-i Şemûel.

Doğum Yeri ve Târihi: Hayber, H.Ö. 10.

Evlendiği Yer ve Tarih: Hayber Gazâsı’ndan dönüş 
esnâsında, H. 7.

Mihri: Âzâd edilmesi. Hayber günü esir edilmişti, Nebî 
r onu âzâd etti ve kendisiyle evlendi.

Evlilik Müddeti: 4 sene.

Evlilik Sebebi: Benî Nadîr liderlerinden yahûdi Hu-
yey’ in kızı idi. Hayber’de esir düşünce Rasûlullah r, 
onu serbest kalmak ile kendisiyle evlenmek arasında 
muhayyer bıraktı. O, Efendimiz’i seçti. Efendimiz de 
onu âzâd etti, büyük ikramlarda bulundu, kendisiyle 
evlendi ve ihanetleri sebebiyle sürülmesi gereken kav-
mini bir müddet daha topraklarında bıraktı.

Vefat Yeri ve Târihi: Medîne-i Münevvere, H. 50

Muhammed Mustafa r’den olan Evlatları: Yok

Önceki Kocası: 1. Sellâm bin Mişkem 2. Kinâne bin 
Rebî. İkisi de yahûdilerin şâ ir le rinden idi.

 “Kavmi için Cüveyriye’den daha hayırlı olan bir ka-
dın görmedik; onun sebebiyle Benî Mustalik’ten yüz 
hâne halkı azad olundu.” (Ebû Davud, Itk, 2)

2. Çok oruç tutar, çok ibadet ederdi.

3. Bir gün sabah namazını kıldıktan sonra, Cüveyriye 
c namaz kıldığı yerde oturmakta iken, Efendimiz 
r erkenden evinden çıktı. Kuşluk vakti eve döndü-
ğünde Hz. Cüveyriye’nin hâlâ yerinde oturmakta 
olduğunu gördü:

 “–Yanından ayrıldığımdan beri hep burada oturup 
zikirle mi meşgul oldun?” diye sordu. Vâlidemiz, 
“Evet” deyince, Allah Rasûlü r şöyle bu yur du:

 “–Yanından ayrıldıktan sonra üç defa söylediğim şu 
dört cümle, senin sabahtan beri söylediğin zikirlerle 
tartılacak olsa, sevap bakımından onlara eşit olur:

ِ َوِبَحْمِدِه َعَدَد َخْلِقِه َوِرَضا َنْفِسِه  ُسْبَحاَن اللهّٰ
َوِزَنَة َعْرِشِه َوِمَداَد َكِلَماِتِه

 «Mahlûkâtı sayısınca, kendisinin hoşnud olacağı 
kadar, Arş’ının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen 
kelimeleri adedince Allâh’ı ulûhiyet makâmına 
yakışmayan bütün noksan sıfatlardan tenzîh eder 
ve O’na hamd ederim.»” (Müslim, Zikir, 79)
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3. Mü’minlerin anneleri, son hastalığında Rasûlullah 
Efendimiz’in yatağı etrafında toplanmışlardı. Safiyye 
vâlidemiz:

 “–Ey Allah’ın Rasûlü! Vallahi sana gelen bu sıkıntının 
bana gelmesini isterdim” dedi.

 Diğer zevceler kaş-göz işâretleriyle Hz. Safiyye’ye 
târizde bulundular. Allah Rasûlü r onların ne yap-
tığını görmediği hâlde:

 “–Ağızlarınızı yıkayınız!” buyurdu. Onlar şaşıra-
rak:

 “–Niçin yıkayalım?” diye sordular.

 Peygamber Efendimiz:

 “–Safiyye’yi kaş-göz işaretiyle çekiştirmenizden 
dolayı… Allah’a yemin olsun ki o samimîdir.” 
buyurdu. (İbn-i Hacer, el-İsâbe, IV, 348)

4. Yumuşak huylu, sâdık ve asâletli bir hanım idi. Sı-
kıntılı günlerinde Hz. Osman’ı müdâfaa etmiştir. Hz. 
Osman’ı evinde muhâsara ettiklerinde ona su ve 
yemek göndermiştir.

!

Alâmât-ı Fârikası:

1. Fahr-i Kâinât r Hayber dönüşünde hanımı Safiyye 
vâlidemiz için bineğinin terkisine bir örtü sererek 
onun rahatını temin etmiştir. Sonra devesinin 
yanında çömelip dizini dayayarak Hz. Safiyye’nin 
kolayca deveye binmesine yardımcı olmuştur. (Buharî, 

Cihad, 102; Müslim, Nikâh, 464)

2. Bir gün Hz. Safiyye, Hafsa’nın kendisini “Yahudi 
kızı” diyerek hafife aldığını öğrendiğinde ağlamaya 
başladı. Tam o esnâda Allah Rasûlü r yanına girdi 
ve:

 “−Niçin ağlıyorsun?” diye sordu. Safiyye vâlidemiz 
şöyle cevap verdi: 

 “–Hafsa bana «Yahudi kızı» dedi.”

 Rasûlullah r:

 “−Sen bir peygamber kızısın. Senin amcan da bir 
peygamberdir2, ayrıca bir peygamberin de nikâhı 
altındasın. Öyleyse o sana karşı neyi ile iftihar 
ediyor ki?” diyerek onu teselli etti. Sonra da:

 “–Ey Hafsa! Allah’tan kork!” buyurdu. (Tirmizî, Menâ-

kıb, 63)

2.  Aslen bir Yahûdi olan Safiyye vâlidemizin “peygamber kızı” ol -
rak tanıtılması, onun Hz. Hârun’un neslinden geldiğine işâret 
etmektedir. Bu durumda amcasından kasıt da Mûsâ u olmak-
tadır. (Tirmizî, Menâkıb, 63)
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olmasına rağmen Efendimiz hakkında medhedici ifâde-
lerde bulunmuş:

ُهَو اْلَفْحُل الَ يُْقَدُع أَْنُفُه
“O kerîm ve önüne geçilmeyen bir insandır” demiştir. 
Bundan sonra Peygamber Efendimiz’in izzeti onun 
izzeti olmuştur.

Vefat Yeri ve Târihi: Medîne-i Münevvere, H. 44.

Muhammed Mustafa r’den olan Evlatları: Yok.

Önceki Kocası: Ubeydullah bin Cahş.

Alâmât-ı Fârikası:

İslâm’ın ilk yıllarında müslüman olanlardandır. Kocası 
Ubeydullah bin Cahş ile birlikte müşriklerin zulmün-
den kaçarak Habeşistan’a hicret ettiler. Kızı Habîbe’yi 
orada dünyaya getirdi. Ne yazık ki Ubeydullah, Ha-
beş ülkesinde hristiyan oldu. Hatta onu da dininden 
dönmeye zorladı. Fakat Hz. Ümmü Habîbe bu teklifi 
şiddetle reddetti. Kocası bir müddet sonra öldü. Ümmü 
Habîbe vâlidemiz gurbette yapayalnız ve sıkıntılarla 
başbaşa kalınca, Rasûlullah Efendimiz ona haber gön-
derip kendisiyle evlenmek istediğini bildirdi. O cefâkâr 
insan bu teklife çok sevindi. Evliliği büyük bereketlere 
sebep oldu.

ZEVCE

İsim: Remle c, Ümmü Habîbe.

Baba İsmi: Ebû Süfyan Sahr bin Harb.

Anne İsmi: Safiyye bint-i Ebi’l-Âs.

Doğum Târihi: H.Ö. 30.

Evlendiği Yer ve Tarih: Hicretin 6. senesinde, nikâh-
larını Habeşistan Necâşîsi Ashama kıydı ve dört bin dir-
hem mehir verdi. Daha sonra da onu ve kızı Habîbe’yi 
Şürahbil bin Hasene ile Efendimiz’e gönderdi. (Ebû Da-

vud, Nikâh, 27-28; Nesai, Nikâh, 66)

Peygamber Efendimiz’in hicrî 7. senede Hayber’den 
dönüşünün akabinde Medîne-i Münevvere’ye geldi. 

Mihri: 4.000 dirhem. Mehri Necâşî vermiştir.

Evlilik Müddeti: 4 sene.

Evlilik Sebebi: Mekke lideri Ebû Süfyan’ın kızıdır. 
Babası önceleri Peygamber Efendimiz’in en büyük 
düşmanlarından idi. Ümmü Habîbe’nin kocası Ha be-
şis tan’da vefat edince, Peygamber Efendimiz onunla 
evlendi. Böylece hem onun acılarını dindirmek hem de 
Ebû Süfyan’ın düşmanlığını yumuşatmak, onunla ülfet 
sağlamak ve yaklaşmak istiyordu. Ebû Süfyan evlilik 
haberini duyduğunda, o zaman için azılı bir müşrik 
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Vefat Yeri ve Târihi: Mekke-i Mükerreme yakınların-
daki Serif mevkii, H. 51.

Muhammed Mustafa r’den olan Evlatları: Yok.

Önceki Kocası: 1. Mes’ûd bin Amr bin Umeyr es-
Sakafî. Bundan ayrıldı. 2. Ebû Ruhm bin Abdüluzza 
el-Âmirî. Bu da vefât etti.

Alâmât-ı Fârikası:

1. Rasûlullah r şöyle buyurmuştur:

 “Hepsi de mü’min olma şerefine nâil olan kar-
deşler şunlardır: Nebiyy-i Ekrem’in hanımı Mey-
mûne, kız kardeşi Ümmü’l-Fadl bint-i Hâris (Hz. 
Abbâs’ın hanımı), kız kardeşi Selmâ bint-i Hâris 
(Hz. Hamza’nın hanımı), ana bir kardeşleri Esmâ 
bint-i Umeys (Hz. Câfer’in hanımı).” (Hâkim, IV, 

35/6801)

2. Hz. Âişe vâlidemiz şöyle demiştir:

 “Meymûne, Allah’tan en çok korkanımız ve en fazla 
sıla-i rahimde bulunanımız idi.” (Hâkim, IV, 34/6799)

!

ZEVCE

İsim: Meymûne c  Önceki ismi Berre idi, 
Rasûlullah r Meymûne yaptı.

Baba İsmi: Hâris bin Hazen el-Hilâlî.

Anne İsmi: Hind bint-i Avf.

Doğum Yeri ve Târihi: Mekke-i Mükerreme, H.Ö. 
18.

Evlendiği Yer ve Tarih: Umretü’l-Kazâ’dan dönerken 
Mekke-i Mükerreme yakınlarındaki Serif mevkii, H. 
7.

Mihri: 400 dirhem. Efendimiz’in amcası Abbâs ver-
miştir.

Evlilik Müddeti: 4 sene.

Evlilik Sebebi: Rasûlullah r Mekke yakınlarında dü-
ğün yemeği verdi ve Kureyşlileri dâvet etti. Bu vesileyle 
düşmanlık yapan insanların kalpleri yumuşadı ve hatta, 
“Muhammed bizimle evlilik yönüyle de akraba oldu” 
dediler.

Hz. Meymûne’nin çok sayıda kız kardeşi vardı ve hepsi 
de mühim kimselerle evlenmişlerdi. Allah Rasûlü r 
onunla evlenerek birçok insanla akraba ve dost ol-
muştur.
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ZEVCE

İsim: Mâriye c
Baba İsmi: Şem‘ûn.

Anne İsmi: ???.

Doğum Yeri: Mısır, Asyot.

Evlendiği Yer ve Tarih: Medîne-i Münevvere, H. 7. 
Milk-i yemîn idi.

Mihri: Câriye idi ve Mukavkıs tarafından Efendimiz’e 
hediye edilmişti.

Evlilik Müddeti: 4 sene.

Evlilik Sebebi:

Efendimiz’in evlendiği ve evlat sahibi olduğu tek câri-
yedir. Onunla evlenerek, cariyelerin de hayatta güzel 
bir mevkîe sahip olmaları gerektiğini insanlara öğretti. 
Onu, Mısır’daki Kıptîlerin meliki Mukavkıs hediye et-
mişti. Yolda gelirken Hâtıb bin Ebî Beltaa’nın nasihat-
leri üzerine müslüman oldu.

Rasûlullah r bu evlilikle aynı zamanda Mısır ile yakın 
bir alâka kurmuş ve ashabına orayı hedef göstermiş 
oldu.

Gerçekten bu evlilik, Mukavkıs ve Kıptîler üzerinde 
derin bir tesir uyandırdı ve bu durum Mısır’ın fethi 
esnâsında büyük kolaylıklar sağladı.3

Vefat Yeri ve Târihi: Medîne-i Münevvere, H. 16.

Muhammed Mustafa r’den olan Evlatları: İbrâhîm.

Önceki Kocası: ???

Alâmât-ı Fârikası: 

Rasûlullah r şöyle buyurmuştur:

“Siz kırât denen bir ölçü biriminin kullanıldığı 
Mısır’ı fethedeceksiniz. Oranın halkına iyi davran-
manızı tavsiye ediyorum; vasiyetimi tutunuz. Zîrâ 
onlarla bir neseb, bir de sıhriyet akrabâlığımız var-
dır.” (Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 226-227)

Mâlum olduğu üzere, Allâh Rasûlü’nün nesebi Hz. 
İsmâîl’e dayanmaktadır. Hz. İsmâîl’in annesi Hz. 
Hâcer, Mısırlı olduğu için Âlemlerin Efendisi Mısırlıları 
akrabâ saymaktadır. Sıhriyet ise Mâriye vâlidemizden 
gelmektedir. (İbn-i Hişâm, I, 4)

!

3.  Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ, s. I, 394-397; M. Sâdık 
Vicdânî, Hz. Muhammed Niçin Çok Evlendi, s. 73-76. 
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“–Onu yıkamaya, sağ tarafından ve abdest âzâla-
rından başlayınız! Su ve sidr4 ile tek sayıda; üç, beş 
veya yedi kere, gerekli görürseniz daha fazla yıka-
yınız! Sonuncusunda suya kâfur koyunuz! Yıkama 
işini bitirince bana bildiriniz!” buyurdu.

Hz. Zeyneb’in saçlarını taradılar, üçe ayırıp her birini 
bir bukle yaptılar. Buklelerden ikisi Hz. Zeyneb’in yan 
taraflarındaki, biri de ön tarafındaki saçlarındandı. Yı-
kamayı bitirdiklerinde Allah Rasûlü r, beline bağladığı 
izârını onlara verip:

“–Bunu Zeyneb’e iç gömleği yapınız!” buyurdu. (Buhârî, 
Cenâiz, 9, 13, 17; Müslim, Cenâiz, 36; İbn-i Sa’d, VIII, 34-36)

Rasûlullah r cenâze namazını kıldıktan sonra mahzûn 
ve mükedder bir şekilde kabre indi. Biraz durduktan 
sonra sevinerek dışarı çıktı ve:

“–Zeyneb’in zayıflığını düşünerek, ona kabir sıkın-
tısını ve harâretini hafifletmesi için Allâh’a duâ et-
tim. Allâh Teâlâ da bu isteğimi kabul buyurup kabir 
azâbını ona hafifletti.” buyurdu. (İbn-i Esîr, Üsdü’l-Gâbe, 

VII, 131)

Yaşı: 31.

4.  Sidr: Arabistan’da yetişen, gölgesi koyu, latîf ve hafif olan bir 
çeşit kiraz ağacıdır. Halkımızın Trabzon Hurması dediği ağaç da 
bu cinstendir. Sidr ağacının yaprakları ile cenâze yıkanır. (Âsım 
Efendi, Kâmus, II, 385)

BİRİNCİ ÇOCUK

İsim: Zeyneb c
Baba İsmi: Muhammed bin Abdullah r.

Anne İsmi: Hatîce bint-i Huveylid.

Doğum Yeri ve Tarihi: Mekke-i Mükerreme, H.Ö. 23.

Cinsiyeti: Kadın.

Evlendiği Yer: Mekke-i Mükerreme.

Eşin İsmi: Ebü’l-Âs bin Rebî. Teyzesi Hâle bint-i 
Huveylid’in oğludur.

Çocuklar:
Ali: Küçük yaşta vefat etti.

Ümâme: Hz. Fâtıma’nın vefâtından sonra Hz. Ali ile 
evlendi. Ondan sonra Muğîre bin Nevfel bin Hâris ile 
evlendi. Nesli devam etmedi.

Vefât Yeri ve Tarihi: Medîne-i Münevvere, H. 8.

Hz. Zeyneb c Bedir’den sonra Mekke’den Medîne’ye 
hicret ederken müşrikler tarafından deveden düşürüldü 
ve ağır şekilde yaralandı. Bundan sonra bir daha iyi-
le  şe medi. Vefat ettiğinde onu Ümmü Eymen, Ensâr 
ka dınlarından Ümmü Atiyye ve vâlidelerimizden Hz. 
Sev de ile Ümmü Seleme yıkadılar. Bu esnâda Âlemlerin 
Efen disi yanlarına varıp:
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2.  Medîne’ye hicret ederken müşriklerin eziyetlerine 
mâruz kalmıştı. Onlardan kurtulup Medîne’ye gelir-
ken Rasûlullah r:

 “O, benim yüzümden eziyetlere mâruz kalan en 
hayırlı kızımdır” buyurmuştur. (Taberânî, Kebîr, XXII, 

431/1051)

3.  Bedir’den sonra hicret etti. Hicrî 6. senede kocası 
müslüman olunca Rasûlullah r onları yine bir araya 
getirdi.

!

Alâmât-ı Fârikası:

1.  Müdrik el-Ezdî şöyle anlatır:

 “Babamla birlikte (câhiliye) haccı yapıyordum. 
Mina’ya gelip konaklayınca bir toplulukla karşılaş-
tım. Babama: 

 «–Bu cemaat niçin toplanmış?» diye sordum. Ba-
bam:

 «–Kavminin dinini terk etmiş olan şu kişi için.» dedi. 
İşâret ettiği tarafa bakınca Rasûl-i Ekrem Efendimiz’i 
gördüm:

 «–Ey insanlar! Lâ ilâhe illallâh deyiniz de kurtu-
lunuz!» diye sesleniyordu.

 İnsanlardan kimi onun yüzüne tükürüyor, kimi ba-
şına toprak saçıyor, kimi de ona sövüp sayıyordu. 
Öğleye kadar bu hâl devâm etti. O sırada, yakası 
açılmış bir kız, içinde su bulunan bir kap ve elinde bir 
mendil olduğu hâlde geldi. Ağlıyordu. Fahr-i Kâinât 
Efendimiz kabı alıp sudan içti, elini yüzünü yıkadı. 
Başını kaldırıp:

 «–Yavrucuğum, yakanı başörtünle ört! Baban 
hakkında, tuzağa düşürülüp öldürülecek ve zil-
lete uğrayacak diye korkma!» buyurdu.

 Bunun kim olduğunu sorduk, «Kızı Zeyneb!» dedi-
ler.” (Heysemî, VI, 21)
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ÜÇÜNCÜ ÇOCUK

İsim: Rukiye c
Baba İsmi: Muhammed bin Abdullah r.

Anne İsmi: Hatîce bint-i Huveylid.

Doğum Yeri ve Tarihi: Mekke-i Mükerreme, H.Ö. 22

Cinsiyeti: Kadın.

Evlendiği Yer ve Târih: Mekke-i Mükerreme.

Eşin İsmi: 1. Önceleri Utbe bin Ebî Leheb ile nişanlan-
mıştı. Ancak Efendimiz’in peygamberliğini ilan etmesi 
üzerine Ebû Leheb, oğullarına nişanlarını bozmalarını 
emretti. Onlar da bozdular. Utbe, Mekke’nin fethedil-
diği gün müslüman oldu.

2. Osman bin Affân. Birlikte Habeşistan’a hicret et-
tiler.

Çocuklar:

Hz. Osman’dan Abdullah isminde bir oğlu oldu. Ab-
dullah, altı yaşında bulunduğu sırada, bir horoz onun 
yüzünü ve gözünü gagalamış, şişirmişti. Bunun üzerine 
tutulduğu hastalıktan kurtulamayarak, Hicretin 4. sene-
sinde Cumâdelûlâ ayında vefat etti. Rasûlullah r onun 
cenaze namazını kıldırdı. Hz. Osman da onu kabrine 

İKİNCİ ÇOCUK

İsim: Kâsım t
Baba İsmi: Muhammed bin Abdullah r.

Anne İsmi: Hatîce bint-i Huveylid.

Doğum Yeri ve Tarihi: Mekke-i Mükerreme.

Cinsiyeti: Erkek.

Vefât Yeri ve Tarihi: Mekke-i Mükerreme.

Yaşı: 2

!
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 Bunun üzerine Fahr-i Kâinât Efendimiz:

 “–Allah yâr ve yardımcıları olsun! Şüphesiz Os-
man bin Affân, Lût u’dan sonra âilesiyle birlik-
te Allah için hicret eden ilk insan oldu.” buyurdu. 
(Ali el-Müttakî, XIII, 63/36259)

2. Hz. Osman t çok güzel bir zât idi. İnsanlar on dan 
daha güzel ne bir erkek ne de bir kadın gör müş lerdi. 
Hz. Rukiye de aynı şekilde çok güzel bir insandı.

 Rasûlullah r, çok sevdiği Üsâme bin Zeyd’i, 
çocukken bir kap yemekle onların evine gön der-
mişti.

 Küçük çocuk eve girdiğinde bu iki güzel insan 
karşısında kendini alamayarak bir Hz. Osman’a bir 
de Rukıye’ye bak ma ya başladı.

 Sonra Peygamber Efendimiz’in yanına döndü. Allah 
Rasûlü r:

 “–Yanlarına girdin mi?” diye sordu.

 Üsâme t:

 “–Evet” dedi.

 Âlemlerin Fahr-i Ebedîsi:

 “–Peki onlardan daha güzel bir çift gördün mü 
hiç?” buyurdu.

 Üsâme t da:

indirdi. (İbn-i Sa‘d, III, 53-54, VIII, 36; İbn-i Abdilberr, İstiâb, IV, 

1840; İbn-i Esîr, Üsdü’l-gâbe, VII, 114)

Peygamber Efendimiz, Abdullah’ın kabrinin başına bir 
taş dikti. Gözleri yaşarmış olduğu halde:

“Yüce Allah, kullarından, merhametli ve yufka yü-
rekli olanlara rahmet eder!” buyurdu. (Belâzurî, Ensâbu’l-

eşrâf, I, 401)

Vefât Yeri ve Tarihi: Medîne-i Münevvere, H. 2.

Yaşı: 24

Alâmât-ı Fârikası:

1.  Rasûlullah r, Habeşistan’a hicret eden Hz. Os-
man ve kızı Rukıye’den bir müddet haber alamadı. 
Fahr-i Kâinât Efendimiz zaman zaman dışarı çıkar, 
o taraflardan gelenlere evlâtlarının haberini sorardı. 
Kureyş’ten bir kadın Habeş diyârından geldi. Rasûl-i 
Ekrem Efendimiz, kızı ve damadını ona da sordu. 
O da:

 “–Ey Ebu’l-Kâsım, ben onları gördüm.” dedi. 

 Allah Rasûlü r:

 “–Nasıllardı, iyiler miydi?” diye sordu. 

 Kadın:

 “–Osman, Rukıye’yi bir merkebe bindirmiş götürü-
yor, kendisi de arkasından yürüyordu.” dedi. 
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DÖRDÜNCÜ ÇOCUK

İsim: Ümmü Gülsüm c
Baba İsmi: Muhammed bin Abdullah r.

Anne İsmi: Hatîce bint-i Huveylid.

Doğum Yeri ve Tarihi: Mekke-i Mükerreme, H.Ö. 19.

Cinsiyeti: Kadın.

Evlendiği Yer ve Târih: Medîne-i Münevvere, H. 3.

Eşin İsmi: 1. Mekke-i Mükerreme’de Ebû Leheb’in oğlu 
Uteybe ile nişanlanmıştı. Efendimiz, peygamberliğini 
ilan edince, Ebû Leheb, oğullarına nişanlarını boz ma-
larını emretti. Onlar da bozdular. Uteybe, Rasûlullah 
r Efendimiz’e hakâret ettiği için bir aslan tarafından 
parçalandı.

2. Hz. Rukiye’nin vefâtından sonra Hz. Osman ile 
evlendi. Böylece Osman t “Zinnûreyn” diye isim-
lendirildi.

Hüseyin el-Cu‘fî bunu şöyle açıklar:

“Allah Hz. Âdem’i yarattığından kıyamet kopuncaya 
kadar Hz. Osman’dan başka hiç kimse bir peygambe-
rin iki kızıyla da evlenmemiştir. Hz. Osman t Allah 
Rasûlü’nün iki kızıyla da sırayla evlendiği için «Zinnû-
reyn» diye isimlendirildi.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, VII, 

73; Suyûtî, Târîhu’l-hulefâ, s. 149)

 “–Hayır, yâ Rasûlallah” cevâbını verdi. (Suyûtî, Târîhu’l-

hulefâ, s. 150)

3. Hz. Osman t, hanımı Rukıye ağır hasta olduğu için, 
Peygamber Efendimiz’in izniyle Bedir Gazvesi’ne 
katılmamıştı. Hz. Rukıye, ordu Bedir’de bulundu-
ğu esnâda vefat etmiş, zaferin müjdesi Medine’ye 
ulaştığı gün toprağa verilmişti. Fiili olarak Bedir’de 
bulunmamış olmakla birlikte Rasûlullah r, Hz. 
Osman’ı Bedir’e katılanlardan saydı ve ganimetten 
ona da pay ayırdı. (İbnül-Esîr, Üsdül-ğâbe, III, 586; Suyûtî, 

Târîhu’l-hulefâ, s. 148)

 Kızı Hz. Rukiye vefât ettiğinde Fahr-i Kâinât Efendi-
miz kabrin yanına oturdu. Hz. Fâtıma da ağlayarak 
yanına geldi ve o da oturdu. Allah Rasûlü r Hz. 
Fâtıma’ya olan merhametinden dolayı elbisesinin 
ucuyla onun göz yaşlarını sildi ve tesellî etti. (Ahmed, 

I, 335)

!
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 “Osman ile Ümmü Gülsüm’ü ancak semâdan gelen 
vahiyle evlendirdim” buyurmuştur. (Heysemî, IX, 86)

2. Peygamber Efendimiz’in kızı ve Hz. Osman’ın zev-
cesi Ümmü Gülsüm c Hicret’in 9. senesinde vefat 
etti.

 Rasûlullâh r, Hz. Ümmü Gülsüm’ü yıkayacak olan-
lara, onu üç, beş kere veya daha çok yıkamalarını, 
yıkanırken onun na’şının yeşil hurma dallarıyla örtül-
mesini emir buyurdu. Yıkayıcılara, bir de izâr verdi.

 Hz. Ümmü Gülsüm’ü Allah Rasûlü’nün halası Hz. 
Safiyye yıkadı. Esmâ bint-i Umeys ve Ümmü Atiyye 
de yıkamaya yardım ettiler.

 Hz. Ümmü Gülsüm’ün cenaze namazını Peygamber 
Efendimiz kıldırdı ve kabrinin başına oturdu, gözleri 
yaşardı.

 Osman t, Hz. Ümmü Gülsüm’ün vefatına çok 
üzüldü ve ağladı.

 Rasûlullah r, Hz. Osman’ın gam ve kederle dolu 
bir şekilde dalgın dalgın yürüdüğünü gördü. Onu 
yanına çağırdı ve fısıldayarak:

 “–Osman, üçüncü bir kızım daha olsaydı onu da 
sana nikâhlardım” buyurdu.6

6.  Bkz. İbn Sa’d, III, 41; VIII, 38-39; Heysemî, IX, 83; Taberî,Târih, 
III, 155; Belâzurî, Ensâbu’l-eşrâf, I, 401; İbn Abdilber, el-İstiâb, 
IV, 1952-3; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe, II, 291, VII, 384; İbn Hacer, 
el-İsâbe, IV, 489; Diyarbekrî, Târîhu’l-hamîs, II, 140.

Çocuklar: Yok.

Vefât Yeri ve Tarihi: Medîne-i Münevvere, hicri 9.

Yaşı: 28

Alâmât-ı Fârikası:
1. Peygamber r Efendimiz bir gün Mescid-i Nebevî’nin 

girişinde Hz. Osman ile karşılaşmıştı. Ona:

 “–Seni son derece üzgün görüyorum!?” buyurdu.

 Hz. Osman t:

 “–Yâ Rasûlallah! Bana olan, hiç kimsenin başına 
gelmedi. Rasûlullah r’in kızı vefat edince, O’nunla 
aramdaki hısımlık ve akrabalık bağı kesilmiş oldu!” 
dedi.

 Allah Rasûlü r:

 “–Ey Osman! İşte Cebrâîl u; Rukıye’nin kızkar-
deşi Ümmü Gülsüm’ü de aynı miktarda mehirle 
ve ona yaptığın hayat arkadaşlığı gibi bir arkadaş-
lık yapmak üzere sana nikâhlamamı, Yüce Allah 
tarafından bana emretti” buyurdu.

 Böylece Allah Rasûlü r, kızı Fâtıma’nın büyüğü 
olan Hz. Ümmü Gülsüm’ü Hicretin 3. senesinde 
Hz. Osman’a nikâhladı.5

 Fahr-i Kâinât r Efendimiz:

5.  Bkz. İbn Mâce, Mukaddime, 11/110; İbn Sa’d, VIII, 83; Belâzurî, 
Ensâbu’l-eşrâf, I, 402, İbn Esîr, Üsdü’l-ğâbe, VII, 384.
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2. Hz. Ali ile Hz. Fâtıma’nın evlendikleri gün, Rasûlul-
lah r bir kapla su getirterek abdest aldı. Hz. Ali’yi 
çağırdı. Abdest suyundan onun göğsüne ve iki omu-
zunun arasına serpti. Sonra Hz. Fâtıma c’yı çağırdı. 
Ona da aynısını yaptıktan sonra kendisini ev halkının 
en hayırlısına nikâhladığını söyledi. Fâtıma ve Ali 
için önlerinden ve arkalarından:

 “Allah’ım! O ve zürriyeti hakkında kovulmuş şey-
tandan Sana sığınırım!” diyerek duâ etti. (İbn-i Sa’d, 

VIII, 24; Diyârbekrî, I, 411)

3. İbn-i Abbâs v şöyle anlatmaktadır:

 “Peygamber Efendimiz yere dört çizgi çizdi ve:

 «−Bu çizgileri niye çizdiğimi biliyor musunuz?» 
diye sordu. 

 Sahâbîler:

 «−Allah ve Rasûlü daha iyi bilir» dediler. 

 Bunun üzerine Peygamber Efendimiz:

 «−Cennet kadınlarının en fazîletlileri Hatîce bint-i 
Huveylid, Fâtıma bint-i Muhammed, Meryem 
bint-i İmrân ve Firavun’un hanımı Âsiye bint-i 
Muzâhim’dir» buyurdu.” (Ahmed, I, 293)

 Rasûlullâh r şöyle buyurmuştur:

 “Semâdan bir melek inerek bana selam vermek 
üzere Allâh Teâlâ’dan izin istedi. Bu melek daha 

BEŞİNCİ ÇOCUK

İsim: Fâtıma c (Zehrâ)

Baba İsmi: Muhammed bin Abdullah r.

Anne İsmi: Hatîce bint-i Huveylid.

Doğum Yeri ve Tarihi: Mekke-i Mükerreme, H.Ö. 
18.

Cinsiyeti: Kadın.

Evlendiği Yer ve Târih: Medîne-i Münevvere, H. 2.

Eşin İsmi: Ali bin Ebî Tâlib.

Çocuklar: Hasan, Hüseyin (Cennet gençlerinin efendi-
leri), Muhassin (küçük yaşta vefat etti), Ümmü Gülsüm, 
Zeyneb.

Vefât Yeri ve Tarihi: Medîne-i Münevvere, 3 Rama-
zan 11 H.

Yaşı: 29.

Alâmât-ı Fârikası:

1. Rasûlullâh r şöyle buyurmuştur:

 “Fâtıma benim bir parçamdır, onu sevindiren beni 
sevindirmiş, onu üzen beni üzmüş olur.” (Buhârî, 

Ashâbü’n-Nebî, 12, 29; Müslim, Fedâilü’s-sahâbe, 93-94)
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 Yâni Hz. Fâtıma, kadın cenâzelerinin, erkeklerinki 
gibi sadece kefene sarılarak herkesin gözü önünde 
taşınmasından rahatsız olduğunu bildirdi, Hz. Esmâ 
da tabuta benzer bir mahfaza yaparak onun içinde 
taşınabileceğini söyledi. Buna çok memnun olan 
Fâtıma c, cenâzesini kimsenin görmemesini, Hz. 
Ali ve Hz. Esmâ tarafından yıkanarak çok yakınları 
tarafından gece defnedilmesini vasiyet etti. Bu va-
siyeti aynen yerine getirildi.

6. Hz. Âişe vâlidemiz şöyle demiştir:

 “Babasından sonra Fatıma’dan daha güzel bir müs-
lüman ve ondan daha faziletli bir insan görmedim!” 

(Taberânî, Evsat, III, 137/2721)

7. İbn-i Hazm şöyle der:

 Abdullah bin Ömer v, Fâtıma c ve diğer sahâbîler, 
Medîne’de pek çok vakıf bırakmışlardır. Bu güneş-
ten daha açık ve daha meşhur bir mes’eledir, bunu 
bilmeyen yoktur. (Muhammed Abduh Yemânî, Fâtımatü’z-

Zehrâ, Beyrut 1996, s. 330)

!

evvel hiç inmemişti. Bana, Fâtıma’nın cennetlik-
lerin hanımefendisi olduğunu müjdeledi.” (Hâkim, 

III, 164)

4. Vefât ettiği gün Allah Rasûlü r, kızı Hz. Fâtıma’yı 
tesellî etti:

 “–Kızım! Sakın ağlama! Ben öldüğüm zaman: 

ِ َوِانَّا ِاَلْيِه َراِجُعوَن   ,de!” buyurdu. (İbn-i Sa’d, II ِانَّا لِلهّٰ

312)

 O’nun kendisine en erken kavuşacak kişi olduğunu 
müjdeledi.

 Rasûlullah r’in vefâtından sonra Hz. Fâtıma’nın 
yüzünün güldüğü hiç görülmedi. (İbn-i Sa’d, II, 312)

5. Hz. Fâtıma c ölüm hastalığındayken Esmâ bint-i 
Umeys’e:

 “–Ey Esmâ! Doğrusu ben kadınlara, definleri esnâ-
sında yapılanları beğenmiyorum. Kadının üzerine 
bir bez atıyorlar, bu da onun vücut hatlarını belli 
ediyor” demişti. Esmâ c:

 “–Ey Rasûlullah’ın kızı! Sana Habeşistan’da gördü-
ğüm bir şeyi anlatayım mı?” dedi ve taze hurma dal-
ları istedi. Onları yay gibi eğdi ve üzerlerine bir bez 
parçası attı. Bunu gören Hz. Fâtıma memnuniyetini 
ifade ederek kendisine öyle yapılmasını vasiyet etti. 
(İbn-i Esîr, Üsüdü’l-gâbe, VII, 226)
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ALTINCI ÇOCUK

İsim: Abdullah t (Tayyib, Tâhir).

Baba İsmi: Muhammed bin Abdullah r.

Anne İsmi: Hatîce bint-i Huveylid.

Doğum Yeri ve Tarihi: Mekke-i Mükerreme, bi‘setten 
sonra.

Cinsiyeti: Erkek.

Vefât Yeri ve Tarihi: Mekke-i Mükerreme’de, küçük 
yaşta vefat etti.

Yaşı: Bir seneden az.

!

YEDİNCİ ÇOCUK

İsim: ‹brahim t
Baba İsmi: Muhammed bin Abdullah r.

Anne İsmi: Mâriye bint-i Şem‘ûn.

Ebesinin İsmi: Ümmü Râfî

Sütannesinin İsmi: Ümmü Seyf.

Doğum Yeri ve Tarihi: Medîne-i Münevvere, Zilhicce 
8 H.

Cinsiyeti: Erkek.

Vefât Yeri ve Tarihi: Medîne-i Münevvere. Hz. İb-
râhîm, Tebük dönüşü hastalandı ve bir müddet sonra 
vefât etti.

Yaşı: 18 ay.

Alâmât-ı Fârikası:

1. Ebû Râfî, İbrahim’in doğumunu Allah Rasûlü’ne 
müjdelemişti. Bu habere çok sevinen Rasûlullah r 
ona hediyeler verdi. Yanındakilere de: 

 “–Bu gece bir oğlum doğdu, ona atam İbrâhîm’in 
ismini verdim” buyurdu. (Müslim, Fedâil, 62) 

2. Allah Rasûlü r, İbrahim’in vefâtına çok üzüldü. 
Mübârek gözlerin den sessiz sessiz merhamet dam-
laları döküldü. Şöyle buyurdular:
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 ِإنَّ اْلَعْيَن َتْدَمُع َواْلَقْلَب َيْحَزُن َوالَ َنُقوُل ِإالَّ َما
َيْرَضي َربَُّنا َوِإنَّا ِبِفَراِقَك َيا ِإْبَراِهيُم َلَمْحُزونُوَن

 “Göz ağlar, kalb de mahzûn olur, ancak biz Rab-
bimizin râzı olacağı sözden başkasını söylemeyiz! 
Vallâhi ey İbrâhîm! Biz senin firâkınla çok mah-
zûnuz!” (Buhârî, Cenâiz, 44; İbn-i Sa’d, I, 138) 

 Rasûlullah r bir taş getirilmesini emretti ve onu 
kabrin başına dikti. Hz. İbrâhîm’in kabri böylece bir 
alâmetle belirlendi. Kabrinin üzerine ilk defâ su ser-
pilen de o oldu. (İbn-i Sa’d, I, 144; İbn-i Abdilberr, I, 59)

 Bu sırada güneş tutulmuştu. Ashâbdan bâzıları, bunu 
bir câhiliye âdeti olarak Hz. İbrâhîm’in vefâtına bağ-
ladılar. Hz. Peygamber r ise hâdise esnâsında iki 
rekât namaz kıldı ve ashâbın bu düşüncelerini tasvîb 
et mediğini bildirerek:

 “Güneş ve Ay Allah’ın âyetlerinden iki âyettir. 
Bunlar hiç kimsenin ne ölümünden ne de hayâ-
tından dolayı tutulur. Ay ve Güneş tutulması 
görünce Allah’ı zikre koyulun ve namaz kılın!” 
buyurdular. (Nesâî, Kusûf, 14)

!
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Alâmât-ı Fârikası:

1. Rasûlullâh r şöyle buyurmuştur: 

 “…Hasan ve Hüseyin, cennet ehlinin gençlerinin 
efendileridir.” (Tirmizî, Menâkıb, 30/3768)

 Berâ t diyor ki:

 Rasûlullah r’i gördüm. Hz. Hasan’ı omzunda taşı-
yor ve: 

 “−Allah’ım, ben bunu seviyorum, onu sen de 
sev!” buyuruyordu. (Buhârî, Fedâilu’l-Ashab, 22; Müslim, 

Fezâilu’s-Sahabe, 58, 59) 

2. Ebû Bekre t şöyle der:

 “Rasûlullâh r’i minberde gördüm, yanında Hz. 
Hasan vardı. Bazen halka yöneliyor, bazen Hasan’a 
yöneliyor ve:

 «Allâh, şu torunumla iki muazzam müslüman or-
du yu sulha kavuşturacaktır.» buyuruyordu.” (Bu hâ-

rî, Menâkıb, 25; Fedâilu’l-Ashâb, 22)

 Hicrî 40 senesi Ramazan ayında 5. Râşid Halîfe 
olarak Hz. Hasan’a bey’at edildi. Bu esnâda Muâviye 
de halîfelik için mücâdele ediyordu. Hz. Hasan 6 ay 3 
gün halifelik yaptıktan sonra H. 41 senesinde Allah’ın 
rızâsını kazanmak ve Ümmet-i Muhammed’in kanını 
muhafaza etmek maksadıyla halifeliği Muaviye’ye 
bıraktı ve büyük bir fitneye mânî oldu. Böylece 

BİRİNCİ TORUN

İsim: Hasan t, Ebû Muhammed

Baba İsmi: Ali bin Ebî Tâlib t

Anne İsmi: Fâtıma bint-i Muhammed bin Abdullah c.

Doğum Yeri ve Târihi: Medîne-i Münevvere, 15 Ra-
mazan 3 H., 625 M.

Cinsiyeti: Erkek.

Zevcesinin İsmi: Birkaç hanımı olmuştur.

Çocukları: 11 çocuğu vardır. Muhammed, Zeyd, Ha-
san, Hasan, Kâsım, Ebû Bekir, Abdullah, Amr, Abdur-
rahmân, Ömer, Talha.

Vefât Yeri ve Târihi: Medîne-i Münevvere’de 28 Safer 
49 / 7 Nisan 669 ta rihinde vefat etti.

Yezîd bin Mu âviye ile evlendirilmek vaadiyle kandırı-
lan eşlerinden Ca‘de bint-i Eş‘as bin Kays tara fından 
zehirlendi. (İbnü’1-Esîr el-Kâmil, III, 460; Üsdü’l-ğâbe, II, 15; 

Süyû tî, s. 192)

Vefat etmeden önce kardeşi Hüseyin’e Rasûl-i Ekrem’in 
yanına, bu mümkün olmadığı takdirde Cennetü’l-
Baki’de annesinin yanına gömülmesini va siyet etti. 
Mervân bin Hakem birinci tek life karşı çıktığı için Me-
dine vâlisi Saîd bin Âs’ın kıldırdığı cenaze namazından 
son ra Cennetü’l-Bakî’de annesinin yanına defnedildi.
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 “−Yavrularım! Yeğenlerim! Siz bugünkü in san-
ların küçüklerisiniz ancak pek yakında diğer 
insanların büyükleri durumuna geleceksiniz. 
Öyleyse mutlaka ilim öğreniniz! Öğrendiği ilmi 
ezberleyip rivâyet etmeye gücü yetmeyen de onu 
yazıp evine koysun!” (Dârimî, Mukaddime, 43/517) 

5. Muâviye, bir gün Medine halkından bir kişiye 
Hazret-i Hasan’ın ne durumda olduğunu sormuştu. 
O da şöyle anlattı:

 “–Ey Mü’minlerin Emîri! Hasan t, sabah na-
ma zını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar 
mescidde kalır. Mescidde bulunan ne kadar şerefli, 
saygıdeğer insan varsa onun yanına gelir ve güneş 
yükselinceye kadar sohbet eder, konuşurlar. Gü-
neş yükselince iki rekât namaz kılar, ardından 
mü’minlerin annelerinin yanlarına uğrar ve onlara 
selâm verir, hâl ve hatırlarını sorar. Onlar da ona 
yanlarında bulunan yiyeceklerden ikram ederler. 
İşte Hasan bin Ali’nin günleri böyle geçer.”

 Bunları dinleyen Muâviye teessürle:

 “–Biz onun gibi olamadık.” dedi. (İbn-i Manzûr, Muh ta-

sa ru Tarîhi Dımeşk, VII, 23)  

6. Bir gün Hz. Hasan t Kâbe’yi tavâf etti, ardından 
Makâm-ı İbrâhim’e gidip iki rekât namaz kıldı. 
Sonra yanağını Makâm’a koyup ağlamaya başladı:

insanlar barış ve huzûra kavuştular. Bu fedâkârlık 
senesine “Âmu’l-Cemâa: Birlik yılı” adı verildi.

 Bir gün bir kişi Hz. Hasan’a, hilâfetten vazgeçmesini 
îmâ ederek:

 “–Selam senin üzerine olsun ey mü’minlerin en 
yumuşak başlısı” dedi. Bunun üzerine Hz. Hasan 
t şöyle dedi:

 “–Hayır, mü’minlerin en yumuşak başlısı değilim. 
Fakat hükümdarlık uğruna sizin katledilmenize 
gönlüm râzı olmadı.” (Taberî, Târih, V, 159-160)

3. Rasûlullah r Efendimiz’e çok benzerdi. Hz. Pey gam-
ber’in vefâtından sonra idi. Ebû Bekir t ikindi nama-
zını kılmış ve Hz. Ali ile birlikte mescidden çıkmış yü-
rüyorlardı. Derken Efendimiz’in torunu ve Hz. Ali’nin 
oğlu Hasan’ı çocuklarla oynarken gördüler. Hz. Ebû 
Bekir, Peygamber Efendimiz’e çok benzeyen Hasan’ı 
görünce farklı bir âleme daldı. Hemen onu yakalayarak 
boynuna bindirdi ve şöyle demeye başladı:

 “–Babam sana fedâ olsun! Vallahi Rasûlullah’a ben-
ziyor, Ali’ye değil!”

 Ali t da yanlarında tebessüm ediyordu. (Buhârî, Menâ-

kıb, 23)

4. Hz. Hasan t ken di çocuklarıyla kardeşinin ço cuk-
la rını toplayıp şöyle derdi:
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 “–Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm. Bismillâhi’r-
Rahmâni’r-Rahîm.” dedikten sonra şu âyet-i kerîme-
leri okudu: “(Ey Rasûlüm!) Affedici ol! İyi ve güzel 
olan şeyleri emret! (Delil kabul etmeyen ısrarcı) 
câhillerden yüz çevir! Eğer şeytandan gelen kötü 
bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah’a 
sığın! Çünkü O işitendir, bilendir. Takvâ sahibi 
mü’minler, kendilerine şeytandan bir vesvese 
dokunduğunda tezekkür ederler (Allah’ı hatırlar, 
durup düşünürler.) Bir de bakarsın ki derhal ger-
çeği görüvermişlerdir.” (A‘râf, 199-201)

 Sonra bana şöyle dedi:

 “–Yavaş ol! Benim için de kendin için de Allah’tan 
mağfiret dile! Çünkü sen bizden yardım isteyecek 
olsan biz sana yardım ederiz; seni misafir edip ağırla-
mamızı istediğinde, ağırlarız; doğru yolu göstermemi-
zi istediğinde seni irşâd eder, doğruyu gösteririz.”

 Yaptığım bu aşırılık sebebiyle pişman olduğumu 
yüzümden anlayınca:

 “Bugün size kınama ve serzeniş yoktur. Allah 
sizi mağfiret buyursun. O, merhamet edenlerin 
en merhametlisidir.” (Yûsuf, 92) âyet-i kerîmesini 
okudu ve:

 “–Sen Şam ehlinden misin?” diye sordu. Ben:

 “Yâ Rabbî, senin küçük ve zayıf kulun kapına gel-
di; Allâh’ım, âciz hizmetçin kapına geldi; yâ Rab-
bî, dilencin kapına geldi; Sen’in yoksulun kapına 
geldi!” diyor ve bunu defâlarca tekrar ediyordu.

 Sonra oradan ayrıldı. Yolda kuru ekmek parçala-
rıyla karınlarını doyurmaya çalışan yoksul insanlara 
rastladı. Selâm verdi. Onlar da Hz. Hasan’ı yemeğe 
dâvet ettiler. Hasan t yoksullarla birlikte oturdu:

 “–Bu ekmeğin sadaka olmadığını bilseydim sizinle 
birlikte yerdim.” buyurdu ve:

 “–Haydi kalkın, bizim eve gidelim!” dedi.

 Yoksullar onunla birlikte evin yolunu tuttular. Hz. 
Hasan t onlara yemek yedirdi, elbiseler giydirdi 
ve ceplerine de bir miktar para koydu.” (Ebşîhî, el-

Müstatraf, Beyrut 1986, I, 31)

7. İsâm bin Mustalik şöyle anlatır:

 Medine’ye geldim, Hasan bin Ali’yi t gördüm. 
Onun güzel görünüşü, ağırbaşlılık ve vakarı beni 
hayrete düşürdü, çok hoşuma gitti. Ancak onun bu 
durumu, daha önce babasına karşı gizlemiş olduğum 
kinden dolayı içimdeki hasedi alevlendirdi:

 “–Sen Ebû Talib’in torunu musun?” diye sordum:

 “–Evet!” deyince, ona ve babasına alabildiğine sövüp 
saydım, hakaretler ettim. Hasan t bana şefkat ve 
merhametle baktı, sonra:
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İKİNCİ TORUN

İsim: Hüseyin t  Ebû Abdullah. 

“Şehîd” lakabıyla meşhur dur. Rasûlullah r, ağabeyi 
Hasan’a yaptığı gibi o güne kadar Araplar tarafından 
pek bilinmeyen Hüseyin ismini kulağına bizzat ezan 
okuyarak koydu ve doğumunun yedinci gününde akî-
ka kurbanı kestirip Hz. Fâtıma’dan saçının ağırlığınca 
fakirlere gümüş dağıtmasını istedi.

Baba İsmi: Ali bin Ebî Tâlib t

Anne İsmi: Fâtıma bint-i Muhammed bin Abdullah c.

Doğum Yeri ve Târihi: Medîne-i Münevvere, 5 Şaban 
4 H., 10 Ocak 626 M.

Cinsiyeti: Erkek.

Zevcesinin İsmi: Rebâb bint-i İmriü’l-Kays.

Çocukları: Ali Ekber, Ali Zeynelâbidîn, Fâtıma, Sükey-
ne, Ebû Bekir, Ömer, Abdullah, Muhammed, Cafer.

Vefât Yeri ve Târihi: Kûfe yakınlarındaki Kerbelâ, 10 
Muharrem 61 H., 680 M.

Alâmât-ı Fârikası:

1. Rasûlullâh r şöyle buyurmuştur: 

 “Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’denim. 
Allah Hüseyin’i seveni sever. Hüseyin esbattan 

 “–Evet.” dedim. Bunun üzerine o da (şu mısra ile) 
cevap verdi:

 “Bu benim Ahzem’den beri bilip tanıdığım bir alış-
kan lıktır.”7 Ve devâm etti:

 “–Hoş geldin, safâlar getirdin. Allâh’ın selâmı üzeri-
ne olsun! Allah sana afiyet versin, güç kuvvet versin, 
yardım etsin. Hiç utanma, ne ihtiyacın varsa bize 
söyle! Hatırına geleni söyle. Bizi, düşündüğünden 
daha iyi bulacaksın inşaallah!”

 Bu güzel ahlâk karşısında, yeryüzü bütün genişliğine 
rağmen bana dar geldi. “Keşke yer yarılsa da içine 
girsem!” diye temennî ettim. Sonra da onun gözün-
den kaybolarak sıvışıp gittim. Artık bana yeryüzünde 
ondan ve babasından daha sevimli başka bir kimse 
yoktu. (Kurtubî, Tefsîr, [A‘râf, 201])

7. Hz. Hasan’ın neslinden gelenlere “Şerîf” unvanı ve-
rilmiştir. Tarihte bunlar tarafından kurulan İdrîsîler, 
Ressîler, Sa‘dîler ve halen devam eden Filâlîler (Fas)  
ile Hâşimîler (Ürdün) gibi birçok hânedan vardır.

7.  Bu şiirdeki Ahzem, anne babasına âsî gelen bir kişidir. Kendisi 
ölmüş ve arkasında çocuklar bırakmıştır. Bu çocuklar da dedele-
rine âsî gelmiş, onu dövmüş ve hattâ sağını solunu kanatacak ka-
dar ileri gitmişlerdir. Bunun üzerine dedeleri bu şiiri söyleyerek 
bu çocukların, büyüklerine isyan husûsunda babalarına çektiğini 
ifâde etmiştir. Hz. Hasan t da aynı beyti okuyarak Muâviye’nin 
hilâfet merkezi olan Şam ehlinden buna benzer çok hakâretler 
gördüğünü ifâde etmektedir.
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r, annelerinin yanında bulunan Hz. Hasan ile Hz. 
Hüseyin’in ağlama seslerini işitti. Yürüyüşünü hızlan-
dırdı ve çocukların bulunduğu yere geldik. Rasûlullah 
r, kızı Fâtıma’ya:

 «–Çocuklarımın nesi var?» diye sordu. Fâtıma c:

 «–Ateşleri var» diye cevap verince Rasûlullah r su 
bulmak için su kabına yöneldi. O esnâda su kıtlığı 
vardı. Etraftakilere:

 «–Yanında su olan var mı?» diye sorduğunda herkes 
kaplarını yokladı ancak hiç kimse bir damla dahi 
su bulamadı. Bunun üzerine Allah Rasûlü r, kızı 
Fâtıma’ya:

 «–Çocukların birini bana ver!» dedi.

 O da perdenin arkasından birini uzattı. Rasûlullah 
r, çocuğu alıp bağrına bastı fakat çocuk susmadı. 
Bunun üzerine dilini çıkartıp çocuğa uzatınca çocuk 
Peygamber Efendimiz’in mübarek dilini emmeye 
başladı ve sakinleşip ağlaması kesildi. Bundan son-
ra Allah Rasûlü r diğerini de alıp aynı şeyi yaptı o 
da aynı şekilde rahatlayıp sustu. Bir daha seslerini 
duymadık. Bundan sonra Allah Rasûlü r:

 «–Yürüyünüz!» buyurdu.

 İçerideki hanımları görmemek ve onlara yol açmak 
için sağa sola dağılıp uzaklaştık. Daha sonra Pey-

(torunlardan) biridir.” (Tirmizî, Menâkıb, 30/3775; İbn 

Mâce, Mukaddime, 11/144)

2. Rasûlullah r Efendimiz’e en çok benzeyen kişi idi. 
Hz. Enes t anlatıyor:

 Ubeydullah bin Ziyâd’ın yanında bulunduğum bir 
esnâda Hz. Hüseyin t’ın başı getirildi. Elindeki 
çubuğun ucuyla burnuna dürtüyor ve:

 “–Bu kadar güzelini de hiç görmedim!” diyordu. Ben 
büyük bir hüzünle ve ona çıkışarak:

 “–Bilmiyor musun, o, insanların Rasulullah r Efen-
dimiz’e en çok benzeyeni idi” dedim. (Buharî, Ashabu’n-

Nebî, 22; Tirmizî, Menakıb, 30/3778)

3. Ebû Hüreyre t, ölüm döşeğinde iken Mervan bin 
Hakem kendisini ziyarete gelmişti. Bu ziyareti es-
nâsında Mervan:

 “–Tanıştığımızdan beri Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e 
olan sevgini müşahede etmekteyim. Bunun sebebi 
nedir?” diye sordu.

 Ebû Hüreyre t kendisini toparlayıp oturdu ve şöyle 
anlattı:

 “–Şu gözlerimle şâhid olduğum bir hâdiseyi sana 
anlatayım. Bir gün Peygamber Efendimiz r ile 
birlikte dışarı çıktık. Yolda yürürken Allah Rasûlü  
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koruyup yüceltmek için çalışırken hunharca şehîd 
edildi. Ona revâ görülen zâlimâne hareketler Fahr-i 
Kâinât Efendimiz’i ve müslümanları çok üzdü. Selmâ 
c anlatıyor:

 Ümmü Seleme’nin yanına girdim, ağlıyordu.

 “–Niye ağlıyorsun!” diye sordum. Bana şu cevabı 
verdi. 

 “–Şimdi Rasulullah r’i rüyamda gördüm. Başında 
ve sakallarında toprak vardı.

 «–Neyiniz var, ey Allah’ın Rasulü?» dedim:

 «–Az evvel Hüseyin’in şehîd edildiğine şâhid ol-
dum» buyurdu.” (Tirmizî, Menakıb, 30/3771)

!

gamber Efendimiz’le yolda buluştuk. Ben, Rasûlul-
lah r Efendimiz’in böyle yaptığını gördükten sonra 
artık onları nasıl sevmem?” (Heysemî, IX, 180-181) 

3. Hz. Osman, isyancılar tarafından evinde kuşatıldı-
ğında, Hz. Hüseyin, ağabeyi ile birlikte babası ta-
rafından Osman t’ı korumak ve ona su taşımakla 
vazîfelendirilmişti. Yâni nerede bir muzdarip ve 
muhtaç varsa onlar orada idi.

4. Hüseyin t, insanların gıpta ettiği müstesnâ bir şah-
siyet idi. Efendi, hilm, vakar, sekînet ve hayâ gibi 
üstün fazîletlere sâhip bir insandı. Herkes tarafından 
sevilirdi. Fitne, karışıklık ve kılıçtan nefret ederdi. 
(Suyûtî, Târîhu’l-hulefâ, s. 189)

 Hz. Hüseyin çok cömert ve mütevâzı idi:

 “Cömert, efendi olur; cimri ise hor ve hakîr olur. 
Bu âlemde bir mü’min kardeşinin iyiliğini kendin-
den önce düşünen, öbür âlemde daha iyisini bulur” 
derdi.

5. Hz. Hüseyin t, kendini ibadete vererek zühd ve 
takvâya dayalı bir hayat sürdü. İnsanlara iyilik ve 
yardım etmeyi çok sevdi. Müslümanlar arasında 
huzur ve sükûnu sağlamak, birlik ve beraberliği de-
vam ettirmek için âzâmî derecede gayret sarfetti. 
Fitne kıpırdanışlarına fırsat vermedi. Muhterem 
dedesi Peygamber Efendimiz’in mânevî mîrâsını 



“Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, sade-
ce günahı gidermek ve sizi tertemiz 

yapmak istiyor.” (Ahzâb, 33)

“De ki: Ben (İslâm’ı tebliğ ederek ebedî ni-
metler kazanmanıza vesile olmama mukâbil) 

sizden herhangi bir ücret talep etmiyorum. 
Ancak akrabalık muhabbetini istiyorum.” 

(Şûrâ, 23)
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